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اخلميس ١٧ اكتوبر ٢٠١٩ فنـون

املنتج عبدالعزيز الهمالن في استقبال املطرب حسام الرسام         )أحمد علي(

ً الرسام وهميم في الكويت حلفل »كراون بالزا« غدا

احلفــل مجموعة من اجمل اغانيها التي 
يفضلها جمهورها بالكويت، مؤكدة في 
الوقت نفسه أنها ستقدم اغنية للنجمة 
الكبيرة نوال الكويتية كما فعلت في حفلها 
األخير وذلك تقديرا وحبا للنجمة نوال 

التي تعشق صوتها.

أصيل هميم فور وصولها للكويت قادمة 
من الدوحة عن سعادتها بااللتقاء مجددا 
بجمهورهــا الكبير في هذا احلفل الذي 
يقام غدا، مشيرة الى انها تتمنى ان يخرج 
احلفل بالشكل الالئق والذي يعد ليلة طربية 
عراقيــة بحته، واضافت أنها اعدت لهذا 

ياسر العيلة

وصل البالد مساء أول من أمس النجم 
العراقي الشهير حسام الرسام قادما من 
الواليات املتحدة األميركية، وذلك إلحياء 
حفل غنائي كبير يقام غدا اجلمعة برعاية 
وحضور الشيخ دعيج اخلليفة الصباح 
في فندق كراون بالزا مبشاركة املطربة 
العراقية أصيل هميم، وكان في استقبال 
الرسام منتج احلفل عبدالعزيز الهمالن 
واملشرف العام على احلفل سلطان شاهر 
وعدد كبير من أهل الصحافة واإلعالم، 
وأعرب الرسام فور وصوله عن سعادته 
الكبيرة للتواجد في الكويت للمرة الثانية 
خالل ستة اشهر ليحيي فيها ثاني حفالته 
املنتج عبدالعزيز  الغنائية مع صديقــة 
الهمالن، وأكد الرسام أنه جهز مجموعة 
من أجمل األغاني واملواويل التي يحبها 
اجلمهور الكويتي، وعن وجوده في حفل 
تشاركه فيه بنت بلده املطربة أصيل هميم 
في ليلة عراقية مبعنى الكلمة، قال: أصيل 
مطربة موهوبة واهلل يوفقنا في احلفل 
لنســعد اجلمهور الذي حرص على أن 

يتواجد في احلفل ملشاهدتنا.
العراقية  النجمة  أعربت  من جانبها، 

كان في استقبالهما الهمالن وحشد من أهل الصحافة واإلعالم
)محمد هاشم( .. وفي استقبال املطربة أصيل هميم 

ملشاهدة الڤيديوالزميل ياسر العيلة مع املطربة أصيل هميم 

مفرح الشمري

والباحــث  الناقــد  أكــد 
املســرحي مبملكــة البحرين 
الشــقيقة يوسف احلمدان ان 
الهيئة العامة للشباب الكويتية 
بقيادة مديرها العام عبدالرحمن 
املطيري تعتبر واحدة من أهم 
الهيئات والوزارات الشبابية 
إذا  فــي خليجنــا العربــي، 
مــا قــورن اهتمامهــا الكبير 
والفاعل وامللحــوظ بالفنون 
واإلعالم والثقافة بهذه الهيئات 

والوزارات.
واضــاف احلمــدان، فــي 
تصريح لـ»األنباء«، انه ملس 
ذلــك االهتمــام واستشــعره 
علــى أرض الواقع من خالل 
حضــور مديرها العام برفقة 
النشــط  واإلداري  املخــرج 
عبداهلل عبدالرســول، أغلب 
وامللتقيــات  املهرجانــات 
املسرحية والثقافية العربية 
اتفاقيات  والدوليــة وعقــده 
وبروتوكــوالت ومؤمتــرات 
صحافية مع مسؤوليها تصب 
جميعهــا في صالــح احلراك 
املســرحي والثقافي الشبابي 
وتطويــره والنهوض به في 
الكويت، وهذا مــا ينبغي أن 
يلتفت إليه مسؤولو احلراك 
الشبابي في خليجنا العربي 
ويعوا أهميته وانعكاســاته 
اإليجابيــة واخلالقــة علــى 

الشباب راهنا ومستقبال.
وأشــار الــى ان مــن أهم 
اإلجنازات التي حققتها الهيئة 

الراغبني من املوهوبني في شتى 
املجاالت الفنية واملســرحية 
والتلفزيونية والســينمائية 
واإلعالمية، بإشراف أكادميي 
متميز لهم إسهاماتهم املضيئة 
في الكويت وخارجها، وذلك 
بهدف مــد احلراك الشــبابي 
في الكويت بطاقات مختصة 
ومعــدة وفــق معايير علمية 
ومنهجية فــي هذه املجاالت، 
متاشيا مع خطة الدولة بشأن 
العمل على التنمية املستدامة 
الشبابية  القدرات  واستثمار 
من الناحية الفنية واإلعالمية.
وتابع: تكمــن أهمية هذه 
األكادمييــة الشــبابية أيضا، 
في منح الشباب املوهوب في 
مختلــف املجــاالت املذكورة، 
فرصا للدراسة والتأهل والتي 
لم يحظ بعض منهم بالتأهل 
فيهــا من خــالل األكادمييات 
اجلامعية والعليا، وبذلك تأتي 
هذه األكادميية لتسد هذا الفراغ 
الذي يتطلب أحيانا شــروطا 

ومعايير لــم يتوافروا عليها 
إلكمال دراساتهم األكادميية.

التي  وبخصوص اجلولة 
قام بها مع نخبة من املسرحيني 
فــي األكادميية، ذكر احلمدان 
ان اجلولة في هذه األكادميية 
الشبابية املميزة والتي عرض 
لنا من فوق خشبتها املسرحية 
املديــر العــام للهيئــة وأمني 
األكادميية العام كل معطياتها 
الراهنة واملستقبلية، وبرامجها 
املتعددة بعثت في نفوســنا 
األمل والتفاؤل بأن الشــباب 
بخير ما دام املسؤولون عنهم 
قادرين على حتقيق طموحاتهم 
وتطلعاتهم وأحالمهم ورؤاهم.
وقال: لعلنــا نكون على 
يقني تام بأن هذه املخرجات 
ســتكون مميــزة ومشــرفة 
مــادام يتصــدى لبلورتهــا 
مجلــس أمنــاء مكــون مــن 
أســاتذة مبدعــني ولهم باع 
مشهود بالعطاء واأللق، من 
أمثال الفنان القدير جاســم 
النبهــان واإلعالمية القديرة 
أمل عبداهلل ود.محمد مبارك 
بــالل عميــد املعهــد العالي 
للفنــون املســرحية ســابقا 
والكاتب املسرحي بدر محارب 
ود.عبداهلل العابر ود.ابتسام 
حمــادي والفنــان حســني 
املفيــدي ود.نورة القمالس، 
كما ال يفوتني أن اشكر الهيئة 
العامــة علــى تبنيهــا رؤى 
الشباب وتصوراتهم اخلالقة 
ومن بينهم من تقدم مبقترح 

إنشاء مثل هذه األكادميية.

العامة للشباب الكويتية في 
أكتوبــر ٢٠١٩ إعالنها افتتاح 
أكادمييــة الفنــون واالعــالم 
للشــباب، والتي تســنى لي 
حضــوره وحضــور املنتدى 
العلمــي للفنــون واإلعــالم 
واجتاهات املستقبل املتزامن 
مــع االفتتــاح، بدعوة كرمية 
من مديرها العام عبدالرحمن 
املطيري، والذي شاركت فيه 
نخبة من الفاعلني والفاعالت 
في املجاالت الفنية واإلعالمية 

بوطننا العربي.
الــذي  احلمــدان:  وقــال 
أدهشــني حقــا فــي افتتــاح 
األكادميية هو حتويل الهيئة 
العامة للشباب مبنى يوشك 
أن يكون مهجورا في منطقة 
الدعية املجاورة ملسرح الدسمة 
تقريبا، والذي كنا إذا تاهت بنا 
البوصلة نحو مسرح الدسمة، 
نذكــر ســواقي الضيافة به، 
حتويله إلى مركز فني وإعالمي 
تخصصــي مشــع لتدريــب 

يوسف احلمدان: أكادميية الفنون 
واإلعالم الكويتية.. صرح شبابي 

متوَّج باألمل واملستقبل

أكد أنها خطوة لم يقدم عليها أحد في خليجنا العربي

الزين لـ »األنباء«: كليب »أنا أقدر« أهديه لشيماء العيدي
أميرة عزام

 @amira3zzam

قالــت الطفلــة الواعــدة الزين بوراشــد 
لـ»األنبــاء« إنها بصــدد إطــالق كليب »أنا 
أقدر«، وهو إهداء لســفيرة العمل اإلنساني 
شــيماء العيدي وجميــع املصابني بأمراض 
السرطان، مفيدة بأنه من أدائها بكلمات أحمد 
العوضي وأحلان بدر الشعيبي وتوزيع علي 
املتروك ومكس صهيب العوضي وإشراف عام 
عبدالرحمن الهزمي، ويشــاركها التمثيل في 
الكليب الطفل أحمد بن حسني كما انه فكرة 
وإنتاج وإخــراج لطيفة مدوه وأختي أنوار 
بوراشد، لطيفة مدوه هي مصورتي ودائما 
تدعمني ألقوم بأعمــال هادفة وأختي أنوار 
هي سبب جناحي في هذا املجال، وأعتقد أن 
اإلضافة بنجاح هــذا العمل تعود لصديقي 
املبدع املمثل أحمد بن حسني، حيث إن وجوده 

بالعمل يزيد من فرصة جناحه.

دمشق ـ هدى العبود

أكدت الفنانة الســورية جيني إســبر انها حاليا تصور 
لوحــات فنية بعنوان »ببســاطة« اجلــزء الثاني وهو من 
تأليف مجموعة من الكتاب ومن إخراج تامر إسحاق، وإنتاج 
شركة »رودي برودكشن« ، وتصدى لإلخراج الفنان املخرج 
فراس إبراهيم، والعمل عبارة عن لوحات فنية ناقدة جميلة 
تقدم في إطار كوميدي ينســي املشــاهد الســوري همومه 
الكثيرة، باإلضافة إلى عمل »عشــارية« التي حملت اســم 
»دارين« وهي من إنتاج شركة كولدن الين الفنية، والعمل 
سوري- لبناني مشــترك ومن أبرز النجوم املشاركة فيه 
النجم السوري عباس النوري والفنانة ورد اخلال، ويزن 

السيد وغيرهم، والتصوير مبدينة دمشق.
وعن املسلســل البدوي »صقار«، قالــت: حاليا أقوم 
بقراءة السيناريو، وسيكون التصوير قريبا جدا، خاصة 
أن املوســم الدرامي الرمضاني قد بدأ ومن الطبيعي أن 
نتناول من خالل العمل احلياة البدوية اجلميلة، والثأر 
واالنتقام، وطاعة شــيخ القبيلــة، فاملجتمعات العربية 
بــدأت عبارة عن جتمعات من القبائل والعشــائر، ومن 

ثم تطورت.

جيني إسبر: انتظروني بـ »صقار«

أفالم عاملية ألول مرة في اخلليج والشرق األوسط 
على شاشة »الشارقة السينمائي الدولي لألطفال والشباب«

يواصل عرضها حتى 18 اجلاري وسط حضور جماهيري الفت

الفوتوغرافي في »محطة الشباب« وخصصها للناشئة والشباب 
ابتداء من عمر ١٧، منها ورشة عمل »الرسم بالضوء«، وورشة 

»الطيران بالدرون«. 
وتناولت ورشة عمل »الرسم بالضوء« تقنيات هذا النوع 
من الفنون الذي يعد أحد أبرز أشكال التصوير الفوتوغرافي، 
حيث قدمتها املدربة جوانا، اخلبيرة املتخصصة من شــركة 

»نيكون«.
وعرفت ورشــة »الطيران بالدورن«، التي قدمها املصور 
عبيد مصبح، املشــاركني على أساسيات وتقنيات التصوير 
من دون طيار، التي تساعد على التقاط صور إبداعية جوية.

ولد ملكًا
نظم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي لألطفال والشباب 
لقاء جمع الفنان السعودي الشاب عبداهلل علي، مع مجموعة 
من الشباب واألطفال املشاركني في أنشطة املهرجان، حتدث 
خاللها عن جتربته السينمائية في الفيلم العاملي »ولد ملكا«. 
وخالل اللقاء، جرت حوارات بني الفنان السعودي الشاب 
واحلضــور الذي رحبوا به والتقطوا معــه صورا تذكارية، 
وســرد عبداهلل علي بعضا مــن جتاربه في الفيلم، ووصف 
شعور بأن يؤدي شاب في مقتبل العمر مرحلة من حياة قامة 
شــامخة مثل امللك السعودي الراحل فيصل بن عبدالعزيز، 

بالفخر والهيبة.
وقدم علي نصائح لألطفال تتعلق بالفن والسينما ورسالتها، 
وحتــدث عن أهمية تقــدمي امللك فيصل في فيلم ســينمائي 
لتعريــف الناشــئة به بطريقة مثلى، الفتــا إلى أن مثل هذه 
األفالم تعد توثيقا للتاريخ، وجتســيدا لرموزه الكبيرة في 

ذاكرة األجيال اجلديدة ليستفيدوا من خبراتها وجتاربها.

حيــث عرفت مدربة التصوير الفوتوغرافي شــعاع املطوع، 
األطفال على تقنيات التصوير املبتكرة. 

وفي ورشة »املكياج السينمائي«، التي قدمها فنان املكياج 
اإلماراتي فاروق حســن، مت تعريف األطفال على أهم آليات 

وخصائص املكياج السينمائي. 
وفي ثالثة الورش، التي حملت عنوان »الرسوم املتحركة 
ـ إيقــاف احلركة« قدمت املدربة ســحر عبداهلل، شــروحات 
مبســطة عن كيفية صناعة األفالم بتقنية »إيقاف احلركة ـ 

الستوب موشن«. 
ونظــم املهرجان ورش عمل متخصصة بفنون التصوير 

صراع من نوع آخر بينهما. 

ورش متخصصة 
في إطــار حرص مهرجان الشــارقة الســينمائي الدولي 
لألطفال والشباب السابع على تعريف األجيال اجلديدة على 
أهم تقنيات صناعة السينما احلديثة، عقدت في مركز اجلواهر 
للمناســبات واملؤمترات - الشــارقة، ورش عمل سينمائية 
متخصصــة لألطفال، في »محطة األطفال« ابتداء من عمر ٧ 
وما فوق، قدمها نخبة من اخلبراء واملتخصصني في املجال.

وحملت أولى ورش العمل عنوان »تصوير االســتديو«، 

الشارقة ـ عبداحلميد اخلطيب 

استضاف مهرجان الشارقة السينمائي الدولي لألطفال 
والشــباب ٢٠١٩، الذي تنظمه مؤسســة )فــن( املعنية 
بتعزيــز ودعم الفن اإلعالمي لألطفال والناشــئة، على 
شاشة السينما الرئيسية في مركز اجلواهر للمناسبات 
واملؤمترات بالشارقة، العرض األول ملجموعة من األفالم 
العامليــة علــى صعيد كل من منطقة اخلليج والشــرق 
األوســط، وســط حضور جماهيري الفــت.  وعرضت 
شاشات املهرجان ضمن فئة أفالم الرسوم املتحركة، كال 
من األفالم »الشقلبة اخللفية«، ملخرجه اجلنوب افريقي 
جيرميــي كولينــز وكيلي ديلون، الذي يــروي حكاية 
فتاة صغيرة تركــز كل اهتمامها على اتقان القفز على 
لوح الغطس وال يثنيها شــيء عن محاوالتها، لكن هل 
ستنجح في اكمال مهمتها؟ إلى جانبه عرض املهرجان 
فيلم »بعــد املطر« ملجموعة من املخرجني الفرنســيني 
الشباب، الذي يروي حكاية راعي األغنام وكلبه الوفي 
اثناء رحلتهما في الطبيعة، وكيف يتحول صوف األغنام 
إلى ســحب ماطرة، في حبكة أخذت الصغار إلى عوالم 

الروايات اخلرافية.
وعرض املهرجان فيلم »تعايش« للسعودي مصعب 
العمــري الذي يروي من خالله قصة طالبني مســلمني 
وظروف عيشهما في والية نيويورك االميركية، وفيلم 
»يســار ميني« للمخرج التونســي مطيــع دريدي الذي 
يتحدث عن بطله »ياسني«، الطالب في املدرسة االبتدائية، 
األعسر الذي يعشق رياضة كرة القدم، لكن والده يصر 
علــى أن يلعب رياضته املفضلة بقدمه اليمنى لينشــأ 

ورش األطفالعبداهلل علي بطل فيلم »ولد ملكا«


